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سرمقاله
فرجام توافق برجام ،بر اقتصاد مردم
چهخواهد بود؟
ادامه از صفحه یک
حقیقت اینجاست که این کل داستان نبوده و
واقعیتهای تلخ بسیاری در این خصوص وجود
دارد که در ترسیم چشم انداز پیش رو باید به
آن توجه داشت .نخست؛ امروز همه میدانند
که رفع همه تحریمها و بازگشت به تعهدات در
کوتاه مدت ممکن نخواهد بود و این یعنی روند
غیر قابل پیشبینی حاضر در کشور ،ادامهدار
خواهد بود .دوم؛ در عموم کشورهای توسعه
یافته ،بخش خصوصی حاکمان بر اقتصاد
کشورها هستند و تنها سیاستمداران ،همانند یک
هنرمند ،مسیرها را ترسیم کرده و اصوال امکان
دخالت و اجبار بخشهای اقتصادی به کاری را
به صورت دستوری نداشته و در نهایت ،بخش
خصوصی کشورها هستند که با همسویی یا عدم
همسویی با سیاستمداران ،سبب موفقیت و
یا عدم موفقیت اسناد و چشماندازهای ترسیم
شده ،میشوند ،موضوعی که به وضوح با خروج
آمریکا از برجام نیز مشاهده شد و باید دید که
در صورت امضای توافق جدید ،چقدر بخشهای
خصوصی کشورها ،بر روندها اطمینان کرده و
ریسک حضور در ایران را میپذیرند؛ سوم؛ در
طول سالها بیعملی و بیبرنامگی در کشور
و عدم اهمیت ویژه به نقش بخش خصوصی
در توسعه کشور ونیز انتشار بیامان خبرهای
نگران کننده از منطقه و نیز با توجه به همسو
شدن ترس و نا امیدی از آینده کشور با
شزا ،به صورت مداوم و حاکم شدن
مصوبات تن 
بیاعتمادی در همه بخشهای کشور و عنایت
به ریزش شدید بدنه اجتماعی و خروج منابع
انسانی ارزشمند به همراه سرمایههایشان که آمار
آن به صورت قطره چکانی و دیر اطالع رسانی شد
نیز توجه به سیاستهای ناهمگون بیش از یک
دهه گذشته در این خصوص ،گویا اینبار ،بخش
بزرگی از جمعیت که در گذشته ،پیامهای خود
را با ابزار و روشهای مختلف به گوش مسئولین
رسانده و پاسخ درستی دریافت نکردهاند،
درمانده شده و برای باقی مسیر حرکت خود در
محیطی جدید آماده شدهاند .واقعیت اینجاست
با درخواست از نخبگان به عدم مهاجرت و
قولهایی که بارها شکسته شده است ،نمیتوان
به سرعت ،بیاعتمادی را به اعتماد و نا امیدی را
به امید تبدیل کرد .وقتی اعتماد داخلی مخدوش
شده و اعتقاد بخش بزرگی از مردم یک کشور به
بدتر شدن وضعیت ،تغییر نموده باشد ،دیگر
نمیتوان پروژههای بهبود را به سرعت به پایان
رساند و این خود حدیثی دیگر است .چهارم؛
حرکت اقتصاد کشورهای بزرگ به سمت تورمی
شدن و نیز کاهش احتمالی ارزش پول کشورهای
توسعه یافته در بازه دو ساله پیش رو ،احتماال
سبب ایجاد بحران و رکود شده و این خود تاثیر
بر رشد اقتصاد جهانی خواهد گذاشت که این
موضوع برای ایران پس از توافق ،خوشایند
نخواهد بود .پنجم؛ ما در شرایطی هستیم که
برای حل موضوعات اساسی به سرمایه گذاری
گسترده در بخشهای انرژی ،محیط زیست،
اشتغال ،صنعت و معدن ،حمل و نقل ،جوانان
و غیره ،به دست کم  ۴۰۰میلیارد دالر منابع مالی
احتیاج داشته و شوربختانه این روزها ،سرعت
استهالک داراییها و خروج سرمایه از نوسازی
و ورود آن ،باالتر بوده و با ناترازی شدید در
شاخص جذب سرمایه و خروج سرمایه مواجه
هستیم.
کالم آخر اینکه مشکل کشورمان امروز با
یک توافق نصفه و نیمه برطرف نمیشود،
مشکل ایران در نگاه مدیران ،ایدئولوژی
سیاستمداران ،ساختار دولت و در قوانین
کشور است .مشکل در شایسته گزینی منابع
انسانی و در چگونگی تعامل با سایر کشورها
و نحوه توسعه کشور است؛ مشکل در تشکیل
و توانمندسازی خانوادهها به عنوان ارکان
حرکتی کشور بوده است .مشکل در شفافیت،
عدالت و نبود بخش خصوصی قدرتمند است
و بسیاری دیگر از مصائب که با برجام مرتفع
نمیگردد.
امضای برجام و  FATFو نیز اصالح رفتار
سیاستمداران ،تنها میتواند منجر به کنترل
شرایط حاضر با توکل به قدرت قادر مطلق شود
اما بیشک شانس بهبود معنادار شرایط در کوتاه
مدت ،بسیار کم رنگ خواهد بود.

خبر
سردارسلیمانی:

بسیج در ایجاد مسکن به دولت کمک
یکند
م 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان
اینکه بسیج به دولت در ایجاد مسکن کمک
میکند ،گفت :بسیج ساخت  ۴۰تا  ۵۰هزار واحد
مسکونی برای مددجویان کمیته امداد کشور را
در برنامه خود قرار داده است.
به گزارش ایسنا به نقل از سپاه نیوز ،سردار
سرتیپ پاسدار غالمرضا سلیمانی رئیس سازمان
بسیج مستضعفین در حاشیه رزمایش بزرگ
خدمترسانی بسیج جهادگران با بیان اینکه یکی
از اولویتهای بسیج خدمت رسانی به مردم
در بخش محرومیت زدایی است ،ابراز کرد :در
این راستا بسیج نسبت به ساخت خانه برای
محرومان تالش میکند.
وی با بیان اینکه بسیج در ساخت مسکن
کمک یار دولت خواهد بود ،افزود :این نهاد
مقدس و مردمی همچنین ساخت  ۴۰تا ۵۰
هزار واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد
کشور را در برنامه خود قرار داده که امیدواریم به
زودی شاهد تحقق این امر باشیم.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان
اینکه تسهیل خدمت رسانی رسالت بسیج
است ،گفت :عملیات ساخت مسکن برای
محرومان توسط بسیج فردا به صورت رسمی
آغاز میشود.
سردار سلیمانی با بیان اینکه بسیج مهندسان
رسالت ساخت خانهها را بر عهده دارد ،گفت:
گروه هدف این طرح مددجویان کمیته امداد به
خصوص در مناطق محروم هستند.

سیاستروز
اخبار

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد

رئیس جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله
با کرونا:

تایید طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،طحان نظیف در
ابتدای این نشست خبری با اشاره به طرحهای
رسیده به شورای نگهبان اظهار کرد :الیحه نحوه
کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان
آموزش فنی و حرفهای کشور از سوی شورای نگهبان
تایید شد ،این الیحه در این دایره در مرحله پیش
با یکی دو ابهام مواجه شد و پس از اصالح مجلس
ابهامها مرتفع شد.
وی افزود :طرح حمایت از خانواده و جوانی
جمعیت پس از رفت و آمد میان مجلس و شورای
نگهبان مورد تایید قرار گرفت و اخیرا ًرئیس جمهوری
آن را ابالغ کرد .قانون اساسی ما نگاه ویژه به خانواده
دارد و اصل دهم حاکی از این نگاه ویژه است .قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران خانواده را واحد
بنیادین جامعه دانسته و برنامهریزیهای کشور را در
جهت پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط
خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی الزامی کرده
است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد :الیحه تصویب
اصالحات موافقتنامه کنوانسیون بینالمللی
استانداردهای آموزش ،صدور گواهینامه و نگهبانی
برای دریانوردان در نشستهای شورای نگهبان
بررسی شد و مغایر با قانون اساسی و شرع شناخته
نشد .همچنین طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید
کشاورزی هم که اشکاالتش را به مجلس منتقل
کردیم و خودم در نشست کمیسیون کشاورزی
هم حضور پیدا کردم رسیدگی شده و در این
مدت نامهای از هیئت عالی نظارت و حسن اجرای
سیاستهای کلی نظام را دریافت کردیم که از حیث
مغایرت با سیاستهای کلی نظام مواردی به ما
منتقل شده است .شورا نیز این نامه را به مجلس
ارسال کرده است.
طحان نظیف اظهار کرد :طرح تسهیل صدور
مجوزهای کسب و کار ایرادهایی در خصوص
اختیارات و صالحیتها وجود داشت .برای نمونه در
تبصره  ۲ماده یک ،تبدیل مجوز تایید محور به ثبت
محور منوط به تشخیص هیات مقررات زدایی شده
بود که از نظر شورای نگهبان مغایر با نظام اداری
صحیح است .همچنین از حیث اینکه افراد خارج
از قوه مجریه در این هیئت حضور دارند ،با قانون
اساسی مغایرت دارد.
وی ادامه داد :برای بحث درباره تکالیف وزارت
دادگستری هم شورای نگهبان ایرادهایی داشت.
شورای نگهبان اعتقاد دارد که وزیر دادگستری تنها
وزیری است که وظایف و قانون اساسی مشخص
شده و قانون عادی نمیتواند به وظایف این وزیر
چیزی اضافه کند.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به آخرین
وضعیت آزمون قضاوت ادامه داد :درباره برداشتن
آزمون قضات و نمایندگان ایرادهای وجود داشت.
قانون استقالل کانون وکالی دادگستری از پیش از
انقالب وجود دارد .در این مصوبه دقتهای الزم
نشده بود و به جز قضات و نمایندگان افراد دیگر
دارای سمتهای حقوقی همچنان از آزمون معاف
هستند .همچنین برخی افراد که صالحیتشان مسلم
است ،با این مصوبه باید آزمون بدهند.

ممنوعیت تردد شبانه لغو شود

نشست خبری هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان امروز شنبه در محل این شورا برگزار شد.

قانون اساسی
جمهوریاسالمی
ایران خانواده را
واحدبنیادین
جامعه دانسته و
یهای
برنامهریز 
کشور را در جهت
پاسداری از
قداست خانواده
و استواری روابط
خانوادگی بر پایه
حقوق و اخالق
اسالمی الزامی
کرده است
وی افزود :الیحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها
و دهیاریها در شورای نگهبان مورد بررسی قرار
گرفت ،این شورا تا پیش از این اشکاالت کلی وارد
کرده بود و با ورود به جزئیات ایرادهایی مطرح کرد.
برای نمونه در ماده چهارم از عوارض و بهای خدمات
صحبت شده که تفاوت این دو محل ابهام است.
طحان نظیف ادامه داد :الیحه تصویب مقاوله نامه
ایمنی و بهداشت شغلی  ۱۹۸۱و سند الحاقی پروتکل
مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی مورد تایید
شورای نگهبان قرار گرفت .الیحه مقاولهنامه بازرسی
کار با اصل  ۱۵قانون اساسی مغایرت داشت و ایرادها
و تفکرهای آن به مجلس منتقل میشود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت :طرح دوفوریتی
الحاق یک تبصره به ماده  ۶۳قانون تشکیالت،
وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب
شهرداران مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت که
این طرح با یک مغایرت و ابهام شناخته شد .پیشتر
هم در سالهای گذشته مشابه آن با اشکال مواجه
شده بود.
وی ادامه داد :بر اساس اصل  ،۱۷۳مرجع رسیدگی
به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم به ماموران
دولتی یا واحدهای دولتی دیوان عدالت اداری است
و با مصوبه مجلس ممکن است حق مردم برای
رسیدگی به تظلماتشان ضایع شود.
طحان نظیف خاطرنشان کرد :اساسنامه کمیته
ملی المپیک در چند روز گذشته تایید شد و
امیدواریم ورزشکاران ما روز به روز پرچم نظام
جمهوری اسالمی ایران را در میادین ورزشی به اهتزاز
در بیاورند .شورای نگهبان تذکری درباره استفاده از
رسم الخط فارسی به این الیحه وارد کرده بود .اصل
 ۱۵قانون اساسی میگوید زبان و خط رسمی و

دالیل توقف نیم ساعته قطار مترو چه بود؟

مشترک مردم ایران فارسی اسناد و مکاتبات و متون
رسمی کتاب درسی باید با این زبان و خط باشد.
در نتیجه واژگان فارسی باید با خط فارسی قوانین
و اساسنامه ما نگاشته شود .شورای نگهبان هم برای
پیشبرد امور کمیته ملی المپیک به این موضوع در
حد یک تذکر بسنده کرد.
وی افزود :اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی
ساختمان پس از بررسیهای شورای نگهبان خالف
موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد .شورا آن
را به دولت ارسال کرده و امیدواریم به زودی ابالغ
شود .در طول یک ماه اخیر  ۱۶استعالم و نامه
ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری مورد بررسی
شورای نگهبان قرار گرفت که مربوط به شکایات
شهروندان از دستگاههای دولتی و عمومی است.
طحان نظیف با اشاره به برگزاری انتخابات در
کشور هم اظهار کرد :وقتی افراد در انتخابات
شوراها و انتخاباتهای دیگر شرکت میکنند معموال ً
مرحلهای برای تجدید نظر پیشبینی میشود تا حقی
از افراد ضایع نشود .اگر ظرفیت و بضاعتی به لحاظ
پژوهشی و کارشناسی مشورتی داشته باشیم ،در
اختیار همه دستگاهها قرار میدهیم تا رفت و آمد
مصوبات کاهش یابد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت :میتوان انتظار
داشت که دستگاهها نسبت به رویه شورای نگهبان
توجه داشته باشند ،چرا که رویه و صالحیتهای این
شورا مشخص است؛ برخی از اصول قانون اساسی
در ایرادها بارها تکرار میشود .شورای نگهبان تنها
نهادی است که برای اظهارنظر نسبت به مصوبات
مجلس محدودیت زمانی دارد .در نتیجه اگر زمان
بررسی یک مصوبه بگذرد ،آن موضوع خود به خود
به قانون تبدیل میشود؛ ما تنها موضوعاتی را که

دریافت میکنیم ،مورد بررسی قرار میدهیم و ما
نسبت به مسائل مختلف خود به خود نمیتوانیم
ورود کنیم.
طحان نظیف با اشاره به طرح جوانی جمعیت هم
گفت :طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت،
چندباری مورد بررسی قرار گرفته بود و نظرهای
استداللی در پایگاه اینترنتی شورا وجود دارد .در
مراحل ابتدایی بررسی این طرح ،ایرادهای مفصل و
ابهامهای متعددی داشتیم .در این فرایند حدودا ًیک
ساله ،ابهامها و ایرادهای شورای نگهبان کمتر و در
نهایت برطرف شد.
یکی از طرحهایی که جلسات کارشناسی متعددی
در شورای نگهبان با موافقان و مخالفان داشت و
اظهارنظر دو طرف مورد بررسی قرار میگرفت ،همین
طرح حمایت از خانواده و جوانان جمعیت بود.
در این زمینه به خاطر نمیآوریم نهادی درخواست
مالقات داده باشد و شورای نگهبان یا پژوهشکده
شورا آن را برای بررسی طرح جوانی جمعیت دعوت
نکرده باشد.
وی ادامه داد :مصوبه جدید مجلس درباره واردات
مشروط خودرو را هنوز دریافت نکردهایم .ما هم
معتقدیم صنعت خودرو باید ساماندهی شود و
خودرو با کیفیت و قیمت مناسب در اختیار مردم
قرار گیرد .درباره واردات خودرو ورود کارشناسی
نداشتهایم .البته شورای نگهبان باید بر اساس
وظیفه خود مصوبه مربوط را با شرع و قانون اساسی
بسنجد .شورای نگهبان نسبت به مصوبه پیشین
واردات مشروط خودرو ابهام داشت .در آن زمان
هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای
کلی نظام ،در نامهای مصوبه مذکور را مغایر با تعداد
مختلفی از اصول قانون اساسی اعالم کرد.

کمبود  ۴ساله قطعات و عدم اورهال قطارهای مترو

اتفاق صبح دیروز در مترو و توقف نیم ساعته یک قطار در داخل
ایستگاه ،سیستم مترو را دچار اختالل کرد و موجبات نارضایتی مردم را
فراهم آورد .اما آنگونه که مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو میگوید
این زمان طوالنی برای رعایت پروتکلهای ایمنی بوده و میگوید  ۴سال
است که قطارهای مترو آنگونه که باید اورهال نشدند.
عبدالله پور در گفتوگو با ایسنا ،درمورد اتفاق صبح دیروز در متروی
تهران و توقف نیم ساعته قطار به دلیل نقص فنی در ایستگاه گفت:
دقت داشته باشید که از ابتدای سال تاکنون اینگونه رخ داد که قطار
در داخل ایستگاه به دلیل نقص فنی توقف کند برای اولین بار رخ داده
است.
وی ضمن آنالیز چرایی طوالنی بودن اختالل در حرکت قطارها گفت:
در ساعت  ۷:۳۰صبح راهبر قطار متوجه میشود که اختاللی در سیستم
ترمز وجود دارد و حدود  ۷الی  ۸دقیقه زمان می برد که ترمزها را بررسی
کند و نهایتا به این نتیجه میرسد که نمیتواند به مسیر ادامه دهد.
عبدالله پور با بیان اینکه در این زمان قطار پشت سر باید عملیات
کوبل قطار جلویی را انجام دهد و قطارها بسیار به یکدیگر نزدیک شوند
و باعث حرکت قطار جلویی شود ،گفت :این عمل بسیار ضعیف بود و
حدود  ۱۲دقیقه زمان برد تا این عملیات انجام شود و بعد از آن راهبر
قطار بر اساس پروتکلها باید نسبت به آزادسازی ترمزهای هر واگن
اقدام کند تا اصطالحا فرار نکند و راهبر باید به زیر تک تک واگنها برود
و ترمزهای پارک را آزاد کند که این عمل  ۱۵دقیقه طول میکشد و پس
از آن نیز هواگیری باید صورت گیرد.
وی با بیان اینکه مرکز فرمان و راهبر تمام تالش خود را انجام دادند،
تصریح کرد :این آنالیزی که درمورد طوالنی شدن اتفاق صبح انجام

رئیس جمهوری با قدردانی از همراهی و همکاری
مردم با متولیان مقابله با کرونا اظهار کرد :اقدامات
بزرگ و ارزشمندی در راستای واکسیناسیون عمومی
و صیانت از جان و سالمت مردم ،انجام شده ،اما
همچنان رعایت شیوهنامههای بهداشتی ضروری
است و باید از هرگونه عادی انگاری و سستی در
رعایت شیوه نامههای بهداشتی پرهیز کرد.
به گزارش ایسنا ،آیتالله سید ابراهیم رئیسی
روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با
گرامیداشت هفته بسیج و تجلیل از روحیه بسیجی
دستاندرکاران مقابله با بیماری کرونا ،اظهار کرد:
کادر بهداشت و درمان و همه دست اندرکاران با
روحیه جهادی و بسیجی در خط مقدم مقابله با
بیماری کرونا مشغول ایثار و فداکاری هستند و با
حفظ و تقویت این روحیه می توان بر مشکالت
غلبه کرد .رئیس جمهوری افزود :دغدغه و اولویت
اصلی دولت ،صیانت از جان مردم است و این
مسیر را تا رسیدن به شرایط مطلوب با قوت ادامه
خواهیم داد .رئیسی جدیت در کنترل رفت و آمد
از طریق مرزهای کشور را حائز اهمیت دانست
و اظهار داشت :وزارت کشور و وزارت بهداشت و
درمان وظیفه دارند با حساسیت و جدیت ،تردد
افراد از مرزها را کنترل کنند .رئیس جمهوری با
تأکید بر تداوم اعمال کنترل های هوشمند و تاثیر
آن در کنترل بیماری کرونا ،گفت :به هر میزان
که ابعاد و حجم کنترل های هوشمند افزایش
می یابد ،می توان محدودیت های غیر هوشمند
را کاهش داد .رئیسی تأکید کرد :با توجه به
واکسیناسیون عمومی ،ممنوعیت تردد شبانه در
شهرها لغو شود.

به ریاست معاون اول رئیس جمهوری
برگزار شد

جلسه بررسی مشکالت آب
چهارمحال و بختیاری ،اصفهان ،یزد
و خوزستان
جلسه بررسی مسائل مربوط به مشکالت آب
استانهای چهارمحال و بختیاری ،اصفهان ،یزد و
خوزستان ظهر به ریاست محمد مخبر معاون اول
رئیس جمهوری برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،در این جلسه که وزرای
جهاد کشاورزی ،نیرو ،کشور ،صنعت ،معدن و
تجارت ،رئیس سازمان حفاظت محیط زیست،
رئیس شورای اطالع رسانی دولت ،رئیس مرکز
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و
استانداران چهارمحال و بختیاری ،اصفهان ،یزد
و خوزستان حضور داشتند ،مسائل و مشکالت
مربوط به آب این چهار استان بررسی شد.

در نشست سران قوا مطرح شد

دادیم تماما بر اساس پروتکل است و نقاط قوت و ضعف این اتفاق در
کمیسیون سوانح مترو بررسی خواهد شد.
عبدالله پور در پاسخ به این سوال که چرا خرابی قطارها اخیرا افزایش
یافته است گفت :حوادث زیاد نشده به گونهای که از ابتدای سال جاری
تاکنون اتفاق صبح فقط یک بار رخ داده است اما دقت داشته باشید که
با رفع محدودیتها مسافران ما افزایش یافتند و این در حالی است که
معموال در  ۶ماهه دوم سال مسافران مترو زیاد میشد و این ازدحام
مضاعف سبب شده که اگر اتفاقی رخ دهد بیشتر نمود کند.
کرونا باعث شد قطار استندبای نداشته باشیم
وی با بیان این که دقت داشته باشید که در دوران کرونا برای رعایت
فاصله گذاری اجتماعی تمام قطارهای مترو به کار گرفته شدند و
اصطالحا قطار استند بای نداریم ،گفت :ما باید در هر ماه  ۲الی ۳
قطار را برای اورهال از خط خارج کنیم ،اما در  ۴سال گذشته نهایتا یک
قطار خارج شده و اورهالی روی قطارها به میزان کیلومتراژ نداشتیم و
این سیاست که همه قطارها برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی وارد
خط شوند دست ما را خالی گذاشته تا قطار کامال آماده نداشته باشیم.
 ۴سال است که حتی یک قطعه برای مترو خریداری نشده
عبدالله پور با بیان این که  ۴سال است که حتی یک قطعه برای مترو
خریداری نشده و شدیدا دچار کمبود قطعه در بحث قطعات خارجی
هستیم ،گفت :در تامین قطعات داخلی مشکل نداریم اما فروشندگان
خارجی نیز تمایلی به فروش قطعه به ما ندارند و اتفاقا یکی از مشکالت
درگیری ترمها نیز عدم دسترسی به قطعات خارجی است.
ارسال نامه به نهادهای امنیتی برای وضعیت مترو
مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو در پاسخ به این سوال

که ممکن است با توجه به این سخنان خطر بزرگتری در کمین
مسافران باشد گفت :دقت داشته باشید که دوستان ما اشکاالت
فنی را حل می کنند و اجازه نمیدهند که اتفاق بزرگتری رخ دهد و
هر شب قطارها بازدید می شود و پس از تضمین ایمنی کامل وارد
خط میشوند و اگر در حین حرکت نیز راهبر خطری را حس کند
همچون اتفاقی که صبح امروز رخ داد از ادامه مسیر صرف نظر
کرده و متوقف می شوند؛ اما دقت داشته باشید که تاخیر در اورهال
دست ما را برای داشتن قطار آماده می بندد و من همین امروز
دوسه نامه به نهادهای امنیتی نوشتم و آنها را در جریان وضعیت
مترو قرار دادم و باید بگویم که همه مسئوالن در جریان هستند.
بیمه حسابهای مترو را به دلیل بدهی بسته است
صندوق کارآفرینی امید وثیقههای مترو برای گرفتن وام را قبول
نمیکند
وی در پاسخ به این سوال که چرا قطعات خریداری نمیشود
گفت :ما باید برویم وام بگیریم تا بتوانیم قطارها را اورهال کنیم و
جالب است که صندوق کارآفرینی امید که قرار بوده وام  ۱۸درصد
به مترو بدهد وثیقههای ما را قبول نمیکند و اصال متوجه نیستند
و بیمه حسابهای ما را به دلیل بدهی بسته است و اصال متوجه
نیستند که مترو نه برای من و نه برای شهرداری بلکه برای مردم
شهر است و اگر مثل همین امروز دچار مشکل شود همه باید
پاسخگوباشند.
عبدالله پور با بیان این که ما نیاز به عمل داریم گفت :همگان در
جریان کمبودها و مشکالت مترو هستند اما باید به وعده ها عمل شود
و به کمک مترو بیایند.

تاکید بر هماهنگی اقدامات اجرایی
برای حل مشکالت اقتصادی

روسای قوای مجریه ،مقننه و قضائیه بر
هماهنگی اقدامات اجرایی برای حل مشکالت
اقتصادی تاکید کردند.
به گزارش ایسنا ،در نشست هفتگی سران سه
قوه که عصر امروز به میزبانی آیت الله سید ابراهیم
رئیسی در محل دفتر رئیس جمهوری برگزار شد
مهم ترین مسائل و موضوعات ملی مورد بحث و
تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس جمهوری ،حجت االسالم والمسلمین
محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه و قالیباف
رئیس مجلس شورای اسالمی در این نشست
درباره سیاست های اجرایی برای حل و فصل
مشکالت اقتصادی و بهبود معیشت مردم و
راه های پشتیبانی و همراهی نظام مند و لزوم
هماهنگی بیشتر در این زمینه تبادل نظر کردند.

نماینده پیشین از کم کاری مجلس و دولت برای مهار گرانیها انتقاد کرد

بسته شدن پرونده ارز  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی در نیم ساعت

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی گفت که در حال حاضر
نه دولت و نه مجلس برنامهای برای حل مشکالت معیشتی ندارند در
صورتی که تنها چیزی که در حال حاضر باید در دستور کار نمایندگان
و دولت قرار بگیرد ،حل مشکالت معیشتی است.
با گزارش ایلنا ،عزتالله یوسفیان مال ،درباره عملکرد مجلس
شورای اسالمی با گذشت حدود  ۲سال از روی کار آمدن نمایندگان
در خصوص حل مشکالت معیشتی و اقتصادی گفت :مجلس
شورای اسالمی دارای سیزده کمیسیون تخصصی است و بعضی
از این کمیسیونها با چندین وزارتخانه همکاری و ارتباط دارند،
بنابراین اگر بخواهیم بگوییم همه این کمیسیونها خوب کار نکردند
درست نیست ،اگر هم بگوییم همگی خوب کار کردند ،باز هم درست
نیست و باید بین عملکرد کمیسیونها تفکیک قائل شویم .به طور
مثال کمیسیون آموزش و تحقیقات تا امروز خوب کار کرده است،
کمیسیون اصل نود و قضایی هم مصوبات خوبی داشتند که ممکن
است به صحن نیامده باشد اما اقدامات خوبی بوده است.
این نماینده پیشین مجلس شورای یادآور شد :هنگام رقابتهای
انتخاباتی آن شعاری که بین همه  ۲۹۰نماینده مشترک بود و با
هم شعارش را دادند ،در پوسترها و بنرهایشان تبلیغاتیشان هم
نوشتند و در سخنرانیهایشان مطرح کردند ،حل مشکالت معیشتی
و اقتصادی مردم بود.

وی ادامه داد :در بخش حل مشکالت معیشتی و اقتصادی ما
خروجی خوبی را از مجلس نداشتیم و حتی نمایندگانش موفق
نشدند شرایطی را برای حل این مشکالت فراهم کنند .یک زمانی که
نماینده میآمد درباره معیشت سخن میگفت ،مشکالتش را لمس
و احساس میکرد اما در همین مجلس نتوانست شرایط را در همان
حد شرایطی که در زمان انتخابات بود متوقف کند و نگذارد بدتر شود.
یوسفیانمال بیان کرد :امروز با کمال تاسف مشاهده میکنیم
قیمتها افزایش پیدا کرده است؛ قیمت خودرو ،سکه ،ارز خارجی
چقدر بوده است و امروز چقدر شده است .قیمت ارزاق عمومی و نان
چقدر بوده است و امروز به کجا رسیده است؟ این یعنی اینکه حتی
نمایندگان حاضر نشدند افزایش قیمت را متوقف کنند و نتوانستند
بروند دنبال این که گره کار از کجاست؟
وی تاکید کرد :همه کاالهایی که در بازار نیاز اولیه مردم است ،مانند
گوشت قرمز و سفید ،برنج و تخم مرغ محصوالتی که قوت غالب
است و نیاز اولیهشان است ،امروز حتی به یک مورد را نمیتوانید
اشاره کنید که این مجلس نه تنها افزایش قیمتش را متوقف کرده بلکه
شرایط خریدش را برای مردم بهتر کرده باشد.
این نماینده مجلس دهم خاطرنشان کرد :هنگامی که صحبت از
تعامل بین دولت و مجلس میشود؛ منظور احوالپرسی ،بد و بیراه
به همدیگر نگفتن و روبوسی کردن آنها با هم نیست بلکه تعامل

یعنی اینکه مجلس و دولت دوش به دوش هم و در کنار هم هدف
مشترک را نشانهگذاری کنند و به سمتش بروند اما تاکنون این اتفاق
نیفتاده است.
وی با بیان اینکه ما امروز هیچ کاالیی را نداریم که از زمان شروع
مجلس قیمتش افزایش پیدا نکرده باشد ،گفت :نمایندگان مجلس
اطالعاتشان در آن حد نیست که بتوانند قیمتها را کنترل کنند،
تسلطشان را بر بازار نمیتوان لمس و احساس کرد.
این فعال سیاسی گفت :گفته میشود این وظیفه دولت است که
قیمتها را درست کند درحالیکه اینطور نیست ،قطعا و یقینا دولت
هم میخواهد مشکالت معیشتی و اقتصادی حل شود اما مجلس هم
باید در این راه پشتیبانش باشد.
وی با بیان اینکه تا امروز جلسهای بین دولت و مجلس نبوده است
که خروجیاش حل مشکالت معیشتی باشد ،گفت :شاید بگویند
خیر اینطور نیست ،جلسه سران قوا که گذاشته شده است ،پس
چیست؟ توجه داشته باشید جلسه سران برای تصمیمگیری درباره
مواردی است که مقام معظم رهبری اجازه داده است ،شامل ارزاق
عمومی که نمیشود آنجا مطرح شود ،برنج ،گوشت و مرغ که در
این جلسه مطرح نمیشود اینها باید در صحن مجلس مطرح شود.
یوسفیانمال تاکید کرد :نمایندگان باید مطرح کنند ،آنقدر از
دستور کار بررسی مشکالت معیشتی خارج نمیشویم تا خروجی پیدا

کنیم ،بعد از این جلسات هم در خصوص کاالهای اساسی مردم اگر
خروجی حاصل نشد ،باید صادقانه اعالم کنند که نتوانستیم راهی
پیدا کنیم و گیر قضیه در کجا است .جالب است ارز  ۴هزار و ۲۰۰
تومانی نیمساعته در صحن مطرح شد ،موافق و مخالف  ۱۰دقیقه
صحبت کردند و پروندهاش بسته شد و فرستادند کمیسیون ،دولت
هم احساس کرد ارز  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی برایش مشکالتی دارد و آن
را مطرح نکردند.

